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Inleiding
Regio Zwolle staat voor een forse groeiopgave om wonen en werken in de toekom st te kunnen
accommoderen. Het klimaat adaptief accommoderen van deze groei van de regio, met behoud en
ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid, is een belangrijke integrale
opgave voor de regio en vraagt om keuzes in een gedeelde lange termijn strategie. Daarom werken
Rijk en Regio sinds 2020 aan een Verstedelijkingsstrategie, in combinatie met een gebiedsgericht
onderzoek naar mobiliteitsopgaven (het zogeheten ‘MIRT-onderzoek’). Meer informatie over het
proces van de afgelopen twee jaar, de verschillende fasen van het onderzoek en de webinars kunt u
vinden op de website van Regio Zwolle.
Betekenis Verstedelijkingsstrategie
De verstedelijkingsstrategie geeft een beeld voor de aanpak van de woningbouwopgave, de
klimaatopgave, de bereikbaarheidsopgave en de ontwikkeling van een sterke economische regio.
Het is de bedoeling dat dit document een basis vormt voor verdere ontwikkelingen in de Regio,
bijvoorbeeld doordat lokale overheden de uitgangspunten vertalen en verwerken in hun eigen
beleidsinstrumenten. Daarnaast wordt deze strategie gebruikt in gesprekken met het Rijk over
verdere uitvoering en de daartoe in te zetten middelen.
Consultatie en besluitvorming
De stuurgroep Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle heeft bijgevoegde versie van de
Verstedelijkingsstrategie vrijgegeven voor reacties. Colleges van gemeenten (maar ook besturen
van andere partners, zoals provincies en waterschappen), worden uitgenodigd om vóór de zomer
deze strategie te bespreken en met een inhoudelijke reactie te komen. Op basis van deze reacties
vindt er in de zomer nog een aanpassing plaats, welke vervolgens in het najaar ter besluitvorming
wordt voorgelegd aan diezelfde colleges. Hoe de colleges de gemeenteraden willen betrekken, is aan
de colleges zelf. Dit wordt dus niet gefaciliteerd door de stuurgroep of Regio Zwolle.
Het college van Heerde hecht er waarde aan om uw raad mee te nemen in de gang van zaken rond
de Verstedelijkingsstrategie. Met deze actieve raadsinformatie willen we u informeren over de
volgende zaken:
1. De concept Verstedelijkingsstrategie (versie juni 2022);
2. De inhoudelijke reactie namens ons college en de andere Vitale kernen cq. Kop van de
Veluwe;

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

Kernboodschap
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
De Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle heeft als titel ‘Warme Harten in een Klimaatadaptieve
Delta’. Hiermee wordt in grote lijnen de strategie samengevat: bewust kiezen voor het zo veel
mogelijk oplossen van de verstedelijkingsdruk binnen bestaand bebouwd gebied om bestaande
steden en dorpen te versterken in de kern, in het hart. En daarbij te kiezen voor natuurlijke
oplossingen, waarbij bodem en water leidend zijn.
De Verstedelijkingsstrategie benoemt vier hoofdopgaven en doelen (wonen, werken, bereikbaarheid
en klimaat) en vertaalt deze naar de ‘Warmehartenstrategie’. Deze strategie bestaat uit zeven
Ontwikkelprincipes. De laatste hoofdstukken bevatten de Ontwikkelprogramma’s, welke aangeven
waar de Regio Zwolle de komende jaren (samen met het Rijk) op wil inzetten.
In de Verstedelijkingsstrategie worden gemeenten- en kernen ingedeeld in een drietal categorieën:
de stad Zwolle als centrumgemeente, de grotere kernen en kleinere steden (streekcentra), zoals
Meppel, Hardenberg, Steenwijk etc. en tot slot de Vitale Kernen, waaronder ook Heerde valt.
Voor de inhoud verwijzen wij u kortheidshalve naar het concept van de Verstedelijkingsstrategie. Wij
hebben ook een korte samenvatting in de vorm van een PowerPointpresentatie toegevoegd.
Inhoudelijke reacties
De gemeente Heerde heeft samen met de andere Kop van de Veluwe gemeenten in andere fases
van het proces al gereageerd op eerdere stukken van de Verstedelijkingsstrategie. Begin dit jaar is
er in Vitale kernen-verband een Position Paper opgesteld met een oproep aan de stuurgroep om
voor ons belangrijke punten mee te nemen bij de verdere uitwerking van de strategie. We zien dat
dit ten dele, maar nog onvoldoende, is overgenomen in deze laatste versie. Zo blijft aandacht voor
het landelijk gebied beperkt en de groeimogelijkheden van de vitale kernen onvoldoende benut. Ook
zien we een sterke focus op thema’s als wonen en werken, waarbij er minder aandacht is voor een
(groeiend) deel van de (vergrijzende) bevolking, elk met een eigen woon- en mobiliteitsbehoefte.
In lijn met voorgaande reacties heeft het college van Heerde deze in samenwerking met de andere
Kop van de Veluwe gemeenten en Vitale kernen uit Overijssel en Drenthe opgesteld. Gezien het
gekozen tijdspad hebben we deze inhoudelijke reactie niet met uw raad kunnen afstemmen. Wij
bezien nog de mogelijkheden om u alsnog te betrekken. In onze reactie hebben wij aangegeven dat
er mogelijk nog een aanvulling op onze reactie komt.
Definitieve besluitvorming
De stuurgroep vraagt van alle colleges B&W, GS en de Dagelijkse Besturen van de waterschappen
om in het najaar het volgende te besluiten:
• De Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle te onderschrijven als samenwerkingsproduct van
de regio, waarmee een regio brede basis wordt gelegd voor samenwerking en afspraken
binnen Regio Zwolle en tussen Rijk en Regio.
• Colleges van de betrokken partijen verbinden zich aan de strategie en spannen zich
gezamenlijk in om deze strategie uit te werken en te implementeren in hun eigen
beleidsproducten.
Er wordt van de gemeenten dus een duidelijk commitment gevraagd.

Bijlagen
1. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
a. Concept Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle (versie juni 2022)
b. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle – samenvatting
2. Begeleidende brief stuurgroep d.d. 14 juni 2022
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3. Gezamenlijke reactie Vitale Kernen (waaronder Kop van de Veluwe) op de
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
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